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 گردد. این قسمت توسط شرکت تکمیل م 

 

 

 ءامضا

 صادرکننده

 امضاء تایید کننده امضاء معاونت

 تریل  تن  15تن  10خاور وسیله حمل: تحویل باربری                  به الهده خریدار هزینه حمل: به الهده شرکت

 روزه  90روزه 60روزه 30روزه 15روزه 7نحوه پرداخت: واریز

 ثمن کاال را ارسال نماید.ساالت پس از دریافت کاال چک  48مشتری مکلف است ظرف مدت  .1

د و در حتماً چک خود را ارائه نمایت  باشد باید مطابق زمان توافق شده باشد و خریدار مکلف م  در صورت خرید االتباری چک ارسال  .2

 صورت حقوق  بودن خرید چک باید شرکت  باشد.

و ستفارش و یتا مرعتوم نمتودن کتاال تحتت هتی         این تقاضای خرید به منزله سفارش قطع  بوده و پس از فاکتور شدن کاال امکان لغ .3

 شرایط  برای مشتری وعود ندارد.

در صورت هرگونه تغییر قیمت از طرف شرکت، این تغییرات شامل سفارشات قبل از تغییر قیمت نبوده و اختصاص به سفارشات بعد  .4

 از تغییر قیمت دارد.

گردد مشتری مکلف است هنگام تحویل گرفتن کاال در صتورت   تحویل م با توعه به اینکه کاال با سالمت کامل به مؤسسه حمل و نقل  .5

مشاهده هرگونه الیب ظاهری از تخلیه و تحویل گرفتن کاال خودداری نماید. در غیر این صورت حق هرگونه ادالای  در این خصتوص  

 نماید. را از خود سلب و ساقط م 

چون شرکت واردکننده از شرایط نگهداری، زمتان مصترف،    ،نمایدن گیاه پزشک مصرف یبایست سم را زیر نظر متخصص خریدار م  .6

مقدار دز مصرف، چگونگ  مصرف، شرایط عوی و محیط و اختالط آن با سایر سموم و ترکیبتات شتیمیای  توستط مصترف کننتده      

 باشد. باشد لذا هی  گونه مسئولیت  متوعه شرکت واردکننده نم  اطالم م  ب 

اگانه بترای هریتک از کاالهتا، فروشتنده متعهتد استت در صتورت بتروز هرگونته اختتالف بتا ستایر             های عد با توعه به وعود حساب .7

 های فروش هیچگونه خلل  در تسویه بده  ناش  از این تقاضا به وعود نخواهد آمد. معاونت

 شود. واریز هرگونه وعه به حساب کارکنان شرکت ممنوم بوده و پرداخت به شرکت محسوب نم  .8

ق با آگتاه  از مفتاد آن اقتدام    ....................... فرزند ................................. دارای کد مل  ......................... نسبت به قبول تعهدات فواینجانب ......

 نمایم. م 
 

 مهر و امضای مشتری


